Členství v Zhong Yuan Qigong Česká republika (ZYQ ČR)
Členství ve spolku ZYQ ČR vzniká na základě schválení písemné žádosti o přijetí za člena. Žádost se podává na
adresu sídla, (viz přihláška níže). Lze ji také vyplnit, naskenovat a zaslat e-mailem na adresu mail@zyq-cr.cz.
Po schválení přihlášky a zaplacení členského poplatku je každému členovi e-mailem zaslán Členský list
dokládající členství v ZYQ ČR a možnost čerpání výhod. Členský list lze vytisknout, nebo se jím prokázat
elektronicky - zaslat na mail instruktora, či terapeuta, při požadování slev. Pokud není uvedeno jinak, slevy se
nevztahují na zahraniční lektory a terapeuty.
Členské poplatky a výhody členství k 12.12.2017
Členský poplatek činí 300,-Kč za kalendářní rok a je splatný na číslo účtu u Fio banky, a.s.: 2700294328/2010.
Variabilní symbol pro členský poplatek na rok 2018: 00002018
Výhody členství:
-

10 % sleva na všechny akce instruktorů ZYQ ČR pořádané v ČR. Sleva se sčítá s dalším slevami.
10 % sleva na služby Cchi Clinic a Cchi Institut (www.cchi.cz), kromě e-shopu.
rezervace míst v prvních řadách při akcích pořádaných ZYQ ČR (např. retreaty).
další výhody, jako např. účast na výročním maratónu zdarma, klubová cena trička s logem
spolku, apod.
členové mohou navrhovat i další členské výhody...

Komunita členů:
o Možnost zapojit se do činnosti komunity – společné akce, společné cvičení, zakládání
místních klubů, sdílení nápadů na zlepšení činnosti, pomoc s překlady, organizací akcí
a dalšími činnostmi spolku.
Tvořte s námi komunitu členů ZYQ ČR, pošlete nám své nápady a návrhy na mail@zyq-cr.cz a podílejte se na
dění a rozvíjení ZY Qigong v ČR.

Těšíme se na Vás!
Bc. Petr Kochlík
Předseda ZYQ ČR
www.zyq-cr.cz

Adresa sídla sdružení:
Zhong Yuan Qigong ČR
Husova 894
251 64 Mnichovice
Číslo účtu u Fio banky, a.s.:
2700294328/2010
VS: 00002018

Žádost o přijetí za člena sdružení Zhong Yuan Qigong Česká republika (ZYQ ČR)

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..

Rok narození: ……………………………………………………….………………

Adresa: ………………………………………………………………….…………….

E-mail: ………………………………………………………………….……………..

Telefon: ………………………………………………………………..……………..

Přihlašuji se za člena spolku Zhong Yuan Qigong Česká republika jako (nehodící se škrtněte)
člen
instruktor
IM terapeut
Datum: ………………………………………………………………………………..
Podpis: ………………………………………………………………………………..
Poznámka: Dle stanov členství ve spolku ZYQ ČR vzniká na základě schválení písemné žádosti o přijetí za
člena radou spolku. Celý text stanov je zveřejněn na oficiálních stránkách sdružení www.zyq-cr.cz. Žádost se
podává na adresu sídla sdružení. Přijímány jsou i vyplněné a podepsané žádosti, naskenované a zaslané
elektronicky na e-mail spolku mail@zyq-cr.cz. Každému členovi je vystaven a zaslán Členský list
dokládající členství v ZYQ ČR.

